
Център за млади таланти, гр. Бургас 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА МАТЕМАТИКАТА! 

Център за млади таланти, гр. Бургас и Фондация „Шанс за децата и природата на 

България“ Ви канят да премерите сили и знания в Трети математически турнир за 

деца от предучилищна възраст  „Многознайко“! 

I. Цели на турнира: 

• Да предостави възможност за изява на всички деца, които обичат 

математиката; 

• Да провокира креативното мислене при решаване на приложни математически 

задачи; 

 

II.  Формат на състезанието: 

 Състезателната тема съдържа 10 задачи, придружени с илюстрации; 

 Състезанието е с продължителност 45 мин. Задачите са съобразени с 

изучаваното към момента учебно съдържание по математика. 

 

III. Възрастова група:  

Право на участие в турнира имат  всички деца от предучилищна възраст. 

 

IV. Дата на провеждане:  

30.05.2021 г. (неделя) 

 

V. График на провеждане: 

Участниците ще бъдат разпределени по часове според входящите номера. 

Организаторите ще публикуват разпределението на www.forbgkids.org на 

28.05.2021 г. 

 

VI. Място на провеждане:  

Център за млади таланти, гр. Бургас 

 

VII. Заявка за участие:  

Заявките за участие се приемат до 26.05.2021 г. на имейл: info@forbgkids.org 

или на телефон: 0887 201033 и 0882 723760 от понеделник до петък от 09:00 

ч. до 18:00 ч. и в събота от 10:00 ч. до 16:00 ч.  

 

Не се допускат записвания след 26.05.2021 г.! 

 

 

VIII. Необходими данни за записване:  

- трите имена на детето; 

http://www.forbgkids.org/
mailto:info@forbgkids.org


- дата, месец и година на раждане; 

- учебно заведение; 

- телефон и имейл на родител за обратна връзка. 

 

IX. Такса за участие:  

Таксата за участие е в размер на 10 лв. Заплащането става САМО на адрес: гр. 

Бургас,  пл. Атанас Сиреков 4 (срещу Община Бургас; до ресторант Инканто)  

 до 26.05.2021 г. до 18:00 ч. 

 

Не се приемат плащания след 26.05.2021 г.! 

 

X. Обявяване на резултатите:  

Резултатите от проведения турнир ще бъдат обявени на 14.06.2021 г. на 

www.forbgkids.org и на фейсбук страницата ни 

https://www.facebook.com/talantbgkids/ 

 

 

XI. Награждаване:  

Официалното награждаване на победителите ще се състои на 18.06.2021 от 

18:00 ч. на открита сцена „Охлюва“, Морска градина. 

 

Председател на турнира: Галя Милчева 

Всички необходими материали се осигуряват от организаторите! 

Kласиралите се на призови места ще получат грамоти и медали! 

 

 

С уважение, 

Екипът на Център за млади таланти, гр. Бургас 

0887 201033; 0882 723760 

info@forbgkids.org 

www.forbgkids.org 

Център за млади таланти, гр. Бургас 


